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Мій шлях.

и ,а„ иір'свати хмари І влакптні хпилі виру. А вночі 
у>і ирлпі проміни* проходять череп П незчисленні петлі,

----о закурених головках дрімаючих квіток, неждано
лртові струни душі. І вона ледві чутно давинить

Н«Я> І сови» за кріпкою ааг.Іспю, Там повітре чисте,
І мрії, як ранкові роси. А тут наповнене отруйними 
■ ЧУг трудно дихати, 1 вихорі кидають у вічі при- 
юго пороху. Вони обривають останні пелюстки в 
квіток душі. 1 пелюстки, такі журні та бліді, *

Тут аомля плете злі повісті, тут час ляскав аубамп, як 
как, тут людська маса дивиться одним гранчастим 
комах, І махає мплШонамп рук, нк обрізаними 

‘ут аапах ноту, поклик про допомогу і безсором- 
-аллляся п важку, як земля, сіру масу, 
іа завісою, сміло утворюють льоти вільні птиці. А 

‘Душа немов курка. Мов крила, але не може літати. В 
1Шш Ли1 “онк аакопуяться в пісок, витрушується, підні- 
«Уряву І втомно щурить очі. Л колп кладуться иічиі 

*“л" 8 И*Я загоравться сузіррє Хреста, в душі вору-



жуоба Чорний, увітканий отруйними я ітьоя колюча м • неначе зоряна рукат
, «лубок вертить*. -  і короткі, безсилі
„и“ крк» тріпаються швидко 1 моторошно. Потрібен 
Хід™ аьот. Треба порвати важку завісу.

—  В  —
1 от «ааду лежить иі повісті, як ряди острожесм 

ель. Ще видно їхні сірі шпілі. Позаду важкі гоя 
ноі маси. Ще чутно їхні нахабні покрики...

Я Гду до світлої мети перших мрій. ІДУ ДО '

Вперед! До просторів небесного поля! Іду і чі 
душі заворушилося корінне квіток. Блакітні води 
їх. Квіти ростуть зі дні моєї душі назустріч воло

знаю, де мої, де квітки поля і облогів. Гайові велет м  
ласкаво гладять їхні перісті одежина, легкі, повітран 

Вперед! За любу межу небосхилу! Мимо—гаї, з 
розіслані полотна жита, вівса, ячменю. Береза і ромі 
ялини вітають ніжними усмішками своїх уборів. Стр; 
ріки 1 озера підмішають до неба незчисленні свічада. Вов 
мов мудреці і астрономи, роагадують тавмнпці бе 
космосу. І здається, що водам відкриті такі істина, і 
иНого не знає жоден людський мозок. Вічні тайна 
ся па дні криштальовпх озір I бережно псресовуютьса 
стрижених рік до моря ТА ОКІЯІІІП. В могутніх гаибог~» 
водяних просторІв-наВбільшІ скарби коомпчннх тас»





] от, води побачив VI адплоку, отруйна капля ааі /

ТовГоч̂ ноГболотом впнули II ТОНКІ узори мовї паї ,/ 
рогшої мрії. і

Я не міг, як Одісой, розігнати женихів; се було ці 
чого. Се було даремно, бо моя ІІснелопа уже піддала* ( 
усім. Моя Пенелопа зробіласл повією І даремно в її оо< 
бовавому обличчі я хотів побачити риси, що примріял 

'  нині в мої перші сни. Іменне ЇЇ, таке чисте і згучие код 
тепер тріпалось, мов брудна онуча. її ухмілкя зробилась і 
вою і паскудною, викидаючою гидоту та гній.

Отруйна капля, як вітротоль, погризла своїми гострі 
зубами глибокий блакітний обраа, котрого не могли з&че 
ти злі повісті. Отруйна капля налягла на нього все» ся 
юрною аажкістг, і пожерла його до останнього атома.

Я почув моторошну біль. Душа закипіла в крім! 
сльозах, в страхітті заляскала зубами. В корчах аатріп» 
увесь мів дух. Божевіллі розчинилось переді мною, і 
смертельне провалле.

—  і )  —  щ
Але моє кріпке тіло видержані. Мій тугпй і в'яз* 

дух не розірвався, не лопнув. Чи предки мене наділ» 
мідним тілом, чи житті; виконало мою давівку волю, чн і 
ріние мого духа як найглибше вросло п безмежні космг 
простори, що я залишився жита?

Худий 1 блідий, я довго насилу переставляв ноги, і 
силу повертав голову. І самому собі я здавався неймовір



|е|.к0л, мов був тонкостінною порожньою посудиною. ВІЯЛИ 
^,е8і вітрі, але не могли ні вдарити, ні зачепити моєї душі. 
ІівШілв польові давіночкі, але їхня музика була чужою і 
розумілою миііі. ДньовІ промінпя пе могли зігріти мене 
одхнлялнсь від моєї душі, мов од свічадла.

Отже нноді здавалось, що о мині е якійсь-то зміст, 
«ась-то бліда маса, але в такій незначній ц}лькусти, до ваг»
І була майже непомітною. Почувалось, що ся прозора 
іаса з'являється новим зерном, 1а котрого розів'ється нова 
іупи. Останні мої глибокости хтось виорав моторошними 
юрчами, викорчував останки моїх перших мрій, приготував 
Новий грунт, щоб до нього кинути горчишне зерно нового

І був момент, коли почулось, що скаралупа горіишного 
Іериа розірвалось проростаючою силою. Живе ворухнулось 
1 прозоровій масі, і вся вона задвнгалаоь навколо плода, 
*ов біля таємничого серця. Відбулось біблійне чудо: в тон- 
юстіяову порожню посудину увійшов нові* дух. Воїстпио 
відбулось друге народження.

І тоді мнні знову почулися зелені вітрі, але побачив я 
в кях ииші, до сього незнані, очі. В дзвонах польових дзві
ночків почув невідомі гами і диханве до сього невідомих 
‘Трун Зоряні проміння пройшли до глибини такмничоі 
"федини, навкруги котрої почала рухатись прозора маса 
«ой нової дуіпі. Зоряні проміння пореродпли мої очі і дум
ку ПОЮ пустили новими шляхами. Земля і небо, ранок і 
-'іф, птиця І людина—увесь мир станув перед! мною в



—  Б  —
.,.ПП1)В«С* ШВИДКО. ІІрОЗОра И4і 

Новий ірі''т У* ' )|еТу ріжномаиітпіси ф*р« 
м, фарбуючись тіла і Дї*» міцніли з цей

г"лок'' ля і ви блакітні простори! У вас коріте І „ 
мозок' м^'душі. Землі І »орі увесь світ! Ти н  

.імиі правднвій-безмеяшіси. мого дух. •
<!тоГ кДси кой ДН'в- Ти мій батько І мій брат, 
вічна наречена і дружин».

Одні* раннім рівно», коли блакітні т л і  етеру м  
осо&шво дзвінкі і стрункі, коли хруштальові роси були 0(1 
ЛНО вовні т» колірові, я зрозумів, що йд сього часу 
--"'■мчннн мандрівець.

Мій шлях вільний і безкрайній. Мі* шлях о 
земле у всіх напрямках, заліг через пригірка 
щнувся через води І провалля. А від землі 
я до космичних просторів і розлігся т

Шлях мій! Ти ведеш мене до невмирущії 
сива землі та блакітні і зір. Я космічний маидрірец». я 
пь зоряні поклики із глибокості» вічиостп. Мене кличтп. 

Мене кличуть і я готов. У мене шанька зі і ‘
И* МІЙ ПОСОХ в твердій руш.
узяти ті",1 "-І ,и ТИЗДЧІЛІ"*  простягнутись ш> т ш .и « .- . 
Г  Г ' Г  1 84ХІ'ватнгь " Далині. Всмокт. МІ

^  уставку із Л У рел- 1 "ІІТ" 8 теб«. и"™ "Є <
Т»0й невмирущої душі.







ІИЯ5ІІІ ПІ

—  с  —

видав опаі вітрі ігп шляхи, па полі*. На чорн

і поло підпиналп неціліші вихорі і голо 
іуш. Душа хвилювалась, одгукалась на заклики. Душ 

бохкою і напругою, як веспяна вітка...
За краєвидом бплося незмірне серце весни. Назуетрі 
летіли мої вільні пляни. Думки підяимались, яв си?

, падали в» чорні плями поля, пробігали в першій сні- 
гаій воді, припадали до полотна залізниць. І по чугуико- 

рейках, по телєграфових дротах бігли, такі прудкі, во- 
гі, вапругі. щ

О, рейки і простори моря! Ваші великі думи я увіссав 
кожніїй атом свого мозку. Вашу світлу волю я забрав в 
іиу м“язню свого духа. Вашу могутню красу я розлив 
безмежній сітці своїх нервів... О, рейки і простори моря!..

- д -

На довгих ногах приходив присмерк. Невміло і пеобе- 
гяо він ступав на землю, на думку, на небо, в» пізнан- 
Його довгі ногі в'язнули в чорних плямах мокрої аемлі, 
малювались у м'яких кучугурах і льодах, а довгі чіпкі пу- 
хапалнсь за дерева, за фабричні бовдурі, за хмари. Дов- 

іучки, тонкі як павутишш, лізли оакомрів, у рукава, за
ло тіла овій прнсморкаючий язнк. Здрігалаоя спина.



горобець усні «лрігавоя. скрпкуми, щ0 ,
ШН1? Може СВІТЛа ООИЯШИ» ПЛЯМ», , 

а'1Г0 до КЛІТКИ, ОД котрої ВІН приходив в несано»^
’ ,Г Ьмовбп в ні* знаходпз всю волю, всю р а д ^  '
« су свого життя. Скрикував і знову засипав, щ 

Гнемерком. темнотою НОЧП.
Сумно засипала душа, схвильована весияак . __
врлжена шиплячими жалами, пройнята дріжлчої) (; 

югог 4ле в глибині духа горіла світла надія. От, *- 
емшна пляма,—вона прийде нежданно і швщ 
стукає до дверей, нетерпляче барабанить по ш 
цього Вікна. Хвірточка і двери розчиняться перед го 
І переді мною. Розкриються широкі краєвиди. Вільно 
верну вей міць і красу своєї духА, почути і волі-О “ 
булл прошшнимп радістю, сни були ви »
-пагін з білях і зелених гір, а захмарових аероцлні», 

ярдів міцних і мудрих голосі».

-  Е  -
Революція!
Вже нема причини стукати ■ зімиї двери—вони 

чншлясь. Вже нема для чого барабанити по шклу иад*Ір 
ніі вікон—вони вийняті:

Революція!
І* ие довіряли—бо було занадто тяжко. Було болючі 

п̂ л чорнок, кригою жорстоких І кріпаїшх дні». II безнадії» 
у смептпВ-і по̂ аа<:в1' закривавлені, нотопкаиі. IV прокдииа» 
1,2 ™ Т 1 П|,0КЛИИМВ "• «• «ока так до»го ^

. ДВТЬ- ,іа пікали, за нею молилася земля. В



І ^.мстіджданив, ІІ0ІІ0; 
в ^ в и л а е г  »■»'«■" '
ЕГіудо. » прийшла ноеполівапо І ж но. ІІепачо тисячі 

неї. в небоонпх полях і пбіілн пітьму І мерзоту, 
іюція! І ДО ТІ отруйні жми, до їхнє шнпінвеї Де 

иміїк-тво. прописано страхом, до мильна петля? Тисячі 
убадн їх—1 переродила обивателя. Всі злились в

_вий шум. в спільний давім. У всіх спільна усмішка,
дормча новий світ. У всіх спільні очі- в них тисячі ТО
ЧНІ сонець і безмежність радуг нового дня.

Революція! Всі думки, голоси, всі крики мого духа, 
в струни мосГ радости—увесь я а иародом, а вогнистим* 
втаїш. Міцне піднятте і безмірна радість! Досягнеиие ! 
крайня надія!

Революція! Сьогодні день весняних благосзовінь і ра
дішій час великих шліхів. Сьогодні я випускаю горобці.

Я хвилююсь і одчиняю клітку.
—Революція, товариші!—кричу я, і він летить в і



П о е т .

Справжній пост завили в сірій одеяі. С 
певна прикмета неждано мудрого поста. Е 
-ое зіркії горобець.

Так думав поет, коли його сірі крила' чутлнао а;

Вподовж брудних пішоходів, на курявих площах, '«рої 
буденних вікон суконної мійсько! душі жив г

\ле запорошені площі но могли осліпити його 
вюокої душі. Але буденні вікна не могли з влита

І голосно ходила швидкі поршиї поеті 
слухняні тільки світлій волі поета. І кріпкі крила гостре 
прорізували вільні шляхи до просторів діямантовнх рос.

Попілниця
Уява мі ііардера піднялась до утворення найбагатшої 
*ах7» 7 3°Л0Т& 1 Д0Р°г°ДІі»Шх каменів її зробнлі 
Красива^ !Г , 7 КУ а,Іамвнитоі о маляра, 

пишному кабінеті иі-Т” ™' “0"а б>Іла 'ІУД0“ нв т|лк”  ’ ордера. Про неї пнеалн в газети, П



м уи в журналах, її ппспіпунали увічливі поети. По- 
Иї  закрила славу знаменитого маляра, по малюнку 
по її зробила
Ііліардер був безмірно гордий здобутком своєї примхи.

він чіпав ода на честь попілииці і чув піднесені 
иеяня женщив, • зачарованих грою її каміння, коли 
вував в ивї попіл з гаванської сігари,—іому ніколи 
■вдало до думки, що нийбогатшу попілницю при
мі лише для новілу.
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